TEZY NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia II stopnia

CZEŚĆ OGÓLNA
1. Systemy ratownictwa w Polsce i obszary ich działania.
2. Zachowanie człowieka w sytuacji zagrożenia.
3. Podstawowe problemy geografii bezpieczeństwa.
4. Istota oraz zakres przedmiotowy prawa obronnego Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Wpływ integracji instytucjonalnej na bezpieczeństwo na obszarze Unii
Europejskiej.
6. Istota i struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
7. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
8. Istota i rola zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.
9. Zadania organów zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.
10. Założenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych.
11. Podmioty międzynarodowego prawa humanitarnego oraz obszary jego
obowiązywania.
12. Istota bezpieczeństwa społeczności lokalnych.
13. Rola zarządzania bezpieczeństwem w praktyce administrowania
państwem.
14. Istota i pojęcie bezpieczeństwa.
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15. Definicja i źródła państwa oraz prawa.
16. Rola oraz formacje obrony cywilnej.
17. Straż miejska jako samorządowa formacja porządku i bezpieczeństwa.
18. Organizacje społeczne działające w zakresie zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa (GOPR, TOPR, WOPR).
19. Cele i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
20. Pojęcie, źródła i rodzaje terroryzmu.
21. Struktura bezpieczeństwa państwa.
22. Funkcje i zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
23. Cyberprzestępczość – pojęcie, przyczyny, obszary występowania
skutków.
24. Pojęcie normy prawnej, winy oraz kary.
25. Obowiązki administratora danych osobowych w zakresie ich ochrony.
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SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Rodzaje zagrożeń o charakterze wewnętrznym dla bezpieczeństwa
państwa.
2. Rodzaje zagrożeń o charakterze zewnętrznym dla bezpieczeństwa
państwa.
3. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny.
4. Zasady i metody interwencji kryzysowych.
5. Istota oraz zadania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
6. Zadania zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy.
7. Etapy akcji ratowniczej w sytuacjach kryzysowych wywołanych
anomaliami pogodowymi.
8. Współpraca cywilno-wojskowa w zakresie zarządzania kryzysowego.
9. Polityka społeczna na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
10. Ostrzeganie oraz alarmowanie w stanach różnych zagrożeń.
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SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY
1. Obowiązki pracodawcy wynikające z zaistniałego wypadku przy pracy.
2. Ryzyko zawodowe – definicja, podstawowe pojęcia oraz podstawy
prawne.
3. Rodzaje umów o pracę oraz tryby rozwiązywanie umów o pracę.
4. Formy szkolenia poszczególnych grup pracowniczych w zakresie bhp.
5. Organy nadzoru oraz kontroli warunków pracy.
6. Rodzaje lekarskich badań pracowniczych.
7. Wymagania z zakresu bhp przy tworzeniu nowego stanowiska pracy.
8. Podstawy prawne przeprowadzania szkoleń pracowników z zakresu bhp.
9. Podstawowe zadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy.
10. Uprawnienia i metody działania służby bhp w zakładzie pracy.
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